ČSOB Invest Garant XVII. – Dolárová šanca
Upisovacie obdobie od 1.4.2008 do 23.4.2008

Podieľajte sa s investičným životným poistením ČSOB Invest Garant na raste úspešných
spoločností s trvale udržateľným rastom!
Minimálna investícia
Začiatok poistenia
Koniec poistenia
Upisovacie obdobie

1 000 USD
29.5.2008
29.2.2012
1.4.2008 - 23.4.2008

Poistná ochrana zdarma
až do výšky 5 000 USD

V poradí 17. emisia naviazaná na zaistený fond KBC EquiSafe Sustainables Short Term USD 3 Vám
zabezpečí:
•

100 % spoluúčasť na náraste hodnoty investičného podielu, maximálne však vo výške 30%,
čo je 7,12% p. a.

•

100 % ochranu vloženého kapitálu pri splatnosti*

* bez alokačného poplatku a bez poistného za trvalé telesné poškodenie následkom úrazu

Akciový kôš:
Pozostáva z akcií 30 úspešných spoločností z rôznych oblastí podnikania - s dlhodobou stratégiou,
špeciálne vybraných na základe prísnej selekcie. Ide o spoločnosti, ktoré majú manažérsky tím s jasnou
víziou smerovania. Ich základnou charakteristikou je trvalo udržateľný rast a spoločenská
zodpovednosť. Orientácia na sociálno-ekonomický vývoj, ekologické aspekty a sledovanie nákladov,
reflektuje dlhodobú perspektívu a v praxi sa prejavuje dobre zváženými rozhodnutiami. Keďže spoločnosti
sú dobre organizované, má to pozitívny vplyv aj na výnos investora.
Zloženie akciového koša:

Upozornenie:
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Tento dokument slúži len ako
informácia o podkladovom aktíve investičného životného poistenia ČSOB Invest Garant. Informácie zverejnené v tomto dokumente netvoria ponuku
na uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj fondu KBC EquiSafe Sustainables Short Term USD 3, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná
ponuka na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

POPIS PODKLADOVÉHO FONDU PRE 17. EMISIU POISTENIA ČSOB INVEST GARANT
Názov
ISIN

EquiSafe Sustainables Short Term USD 3
BE0948162848

Doba splatnosti
Podkladové aktívum

29.2.2012
Kôš 30 akcií

Denominácia

USD, vývoj výmenného kurzu miestnych devíz indexov koša v pomere
k USD nie je relevantný

Spoluúčasť (Participácia)

100% na raste podkladového aktíva, zároveň platí, že celkový kôš je ohraničený
maximálnym výnosom 30% za celé obdobie, čo je 7,12% p. a.

Pri splatnosti

Výška nominálnej hodnoty podielu navýšená o zhodnotenie fondu (bez alokačného
poplatku)

Počiatočná hodnota
podkladového aktíva

Pre každú akciu v koši priemerná hodnota kurzu prvých desiatich dní
ocenenia počínajúc utorkom 29. apríla 2008 (vrátane tohto dňa)

Konečná hodnota
podkladového aktíva

Priemer uzatváracích kurzov k poslednému referenčnému dňu 6 posledných
mesiacov od augusta 2011 (vrátane) až do januára 2012 (vrátane)

Investičná politika

Zhodnotenie fondu realizované ku dňu splatnosti závisí od:
a) vývoja cien akcií v sledovanom koši
b) spoluúčasti (participácii) na raste sledovaného podkladového aktíva

Spoločnosť
AT&T INC
BANK OF AMERICA
BAYER
BBVA
CARREFOUR
DANONE
DIAGEO
ELI LILLY
ENI
GENERAL ELECTRIC
HEINEKEN
HEWLETT-PACKARD
HSBC HOLDING
KPN
KRAFT FOODS

Región
USA
USA
EMU
EMU
EMU
EMU
zvyšok Európy
USA
EMU
USA
EMU
USA
zvyšok Európy
EMU
USA

Sektor
telekomunikácie
divezifikované finančné služby
materiály
bankovníctvo
maloobchod
potravinársky a tabakový
potravinársky a tabakový
farmaceutický a biotechnologický
energetický
investičný majetok
potravinársky a tabakový
technológie
bankovníctvo
telekomunikácie
potravinársky a tabakový

Spoločnosť
LAFARGE
MERCK
NATIONAL GRID
NESTLE
NOVARTIS
PEPSICO
PFIZER
PROCTER & GAMBLE
SUEZ
TELEFONICA
TNT
UNIBAIL
VERIZON
VINCI
VIVENDI

Región
EMU
USA
zvyšok Európy
zvyšok Európy
zvyšok Európy
USA
USA
USA
EMU
EMU
EMU
EMU
USA
EMU
EMU

Sektor
materiály
farmaceutický a biotechnologický
verejné služby
potravinársky a tabakový
farmaceutický a biotechnologický
potravinársky a tabakový
farmaceutický a biotechnologický
spotrebný
verejné služby
telekomunikácie
doprava
nehnuteľnosti
telekomunikácie
investičný majetok
média

Geografické rozloženie investície

EMU
41%

USA
42%

zvyšok Európy
17%

Upozornenie:
S investíciou do produktu ČSOB Invest Garant je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Tento dokument slúži len ako
informácia o podkladovom aktíve investičného životného poistenia ČSOB Invest Garant. Informácie zverejnené v tomto dokumente netvoria ponuku
na uzatvorenie zmluvy na kúpu, predaj fondu KBC EquiSafe Sustainables Short Term USD 3, nakoľko uvedené informácie neslúžia ako verejná
ponuka na investovanie podľa zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní.

